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NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2020 

VIDEOCONFERENTIE 
 

 

Aanwezig: 
 

Jo FONCK, Burgemeester - Voorzitter, 
Veerle BAEYENS, Burgemeester - Lid, 
 
COPPENS Sofie, DE BRUECKER Christel, DE CONINCK Sabine, DE LEEUW 
Simonne, DE NUL Jan, DEPUYDT Sofie, DUYCK Johan, HOUTMAN Lisa, 
MEGANCK Nathalie, OKITOKANDJO Chancelvie, ROELANDT Nico, JACOBS 
Hedwig, SCHELFHOUT Jan, SORGELOOS Tom, VANBEGIN Jan, VAN 
LANDUYT Nancy, VERNAILLEN Lieven, Raadsleden 
 
Michelle BOSMAN, Secretaris. 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de 
agenda.  

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16 juni 2020 
 

De notulen worden unaniem goedgekeurd zodat deze kunnen overgeschreven worden in het register. 

 
2.      Open verklaren van een twee betrekkingen van inspecteur van politie - dienst wijk 
 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst wijk, worden open verklaard. 
 
Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° RPPol. 
 
Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 
Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 
- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
3.      Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie - dienst onthaal 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, dienst onthaal, wordt open verklaard. 
 
Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° RPPol. 
 
Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 



 
Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 
- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 
Artikel 6: Als er geen kandidaat weerhouden wordt via de gewone mobiliteitscyclus, zal deze functie 
geopend worden als inspecteur van politie, dienst operaties, via de aspirantenmobiliteit.  

 
5.    Open verklaren van een twee betrekkingen van inspecteur van politie - dienst recherche 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst recherche, worden open verklaard. 
 
Artikel 2: Voor de selectie wordt een schriftelijke proef voorzien en wordt het advies in aanmerking 
genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° RPPol. 
 
Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 
Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 
- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

5. Kennisname goedkeuring van de formatiewijziging door de toezichthoudende overheid 

De raad heeft kennis genomen van de beslissing van de toezichthoudende overheid waarbij zij de 
vastgestelde formatiewijziging van 16 juni 2020  goedkeurde.  

6. Kennisname niet goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende 
overheid 

De raad heeft kennis genomen van de beslissing van de toezichthoudende overheid waarbij zij de 
vastgestelde begrotingswijziging van 16 juni 2020 niet goedkeuren. De begrotingswijziging zal op de 
volgende politieraad opnieuw worden voorgelegd. 

Besloten vergadering 

 
8. Pensioen verlenen aan een inspecteur van politie. 

 
9. Benoemen van een commissaris van politie. 

 
10. Kennisname aanwervingen binnen de politiezone 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur.  
 

 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde vermeld. 
 
 

Namens de politieraad: 
 

De secretaris, De voorzitter, 
 
 
Michelle BOSMAN  Jo FONCK 


